
  
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่108 / 2563 
เรื่อง  แตงตั้งครู  พนักงานราชการ อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

---------------------------- 
    เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ  ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   
  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
  มาตรา ๒๗ ( ๑ )  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑   สั่ง ณ วันที่  
  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแตงตั้ง  
  คร ูพนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน  ดังนี้ 
 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาที่เวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่เวร 

กรกฏาคม 2563 
นายจักรกฤษณ        แกวลําหัด 
นายทินกร              พานจันทร 
นายสมพร              โพธิ์ศร ี
นายวรธรรม            หนูประดิษฐ 
นายชนเมธี              ศรีษะเทือน 
นายเกรียงศักดิ์         มะละกา 
นายกิติศักดิ์             โฉมวิไล 
นายสัณห               พินิจมณีรัตน 
นายศักรินทร           ศรีตระกูล 
นายชนินทร            บวัแจง 
นายชัยวัฒน            ผองสังข 
นายศิรวิชญ            ประยูรวิวัฒน 
นายอรรถพล           ยตะโคตร 
นายศิรณัฏฐ            ภูพิเศษศักดิ์ 
นายนิธิภัทร             สรอยเชื้อด ี
นายนพดล              คําพร 
นายนักขตฤกษ        ภูระหงษ 
นายอติวรรตน         พันธุวงศ 
นายวิทวัส              นิดสูงเนิน 
นายชิษณุ               หนูแดง 
นายเพชร               สาระจันทร 
นายเสถียร             บุญมหาสิทธิ์ 
นายภาคภูมิ            แกวเยน็ 
นายสิทธิชัย            มาโนชญกุล 
นายสาธิต              แกวศรีทัศน 

1, 31 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
 
 



รายช่ือผูปฏิบัติหนาที่เวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่เวร 

กรกฎาคม 2563 
นายสุชาติ              รัตนเมธากูร 
นายจักรกฤษณ       ชัยปราโมทย 
นายสุริยา              ทรัพยเฮง 
นายศราวุธ             คารมหวาน 
นายสุมังครัตน         โคตรมณี 

26 
27 
28 
29 
30 

 

  รายช่ือผูตรวจเวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่ตรวจเวร 

กรกฎาคม 2563 
นายสมจิตร            แพทยรัตน 
นายสมชัย              กองศักดิ์ศรี 
นายอภิวัฒน           บุญออน 
วาที่รอยตรีประจักษ  จอมทอง 
นายสมุฎฎิ์             ภาษาด ี
นายปวิตร              สมนึก 
นายสุวิท               ปนอมร 
นายนิพนธ             พจนสุวรรณชัย 
นายธรรมนูญ          สวนสุข 
นายณรงค             หนูนารี 
 

1 – 2, 30 – 31 
3 – 5 
6 – 8 

9 – 11 
12 – 14 
15 – 17 
18 – 20 
21 – 23 
24 – 26 
27 - 29 

     หนาที่ของครูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 
๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น   
    เฉพาะวันหยุดราชการตอเนื่องกันใหอยูจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันรุงขึ้น 
๒. ใหใชหองพักครูเวร ของโรงเรียนเปนสถานที่พักและนอน  ในการอยูเวรรักษาการณ 
๓. หนาที่เวรรักษาการณ 

๓.๑ ตรวจและสั่งการภารโรงผูอยูเวรและยามรักษาการณ   ใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ 
                แบบแผนของราชการและคําสั่งโรงเรียน  
 ๓.๒ รับขาวสารที่มาถึงโรงเรียน 
 ๓.๓ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลาย สูญหาย 

๓.๔ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
๓.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 
๓.๖ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวร  

                รักษาการณและผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   และหาทางแกไขใหเหมาะสม 
                กับวิสัยและพฤติการณ 

๓.๗ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๘ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ 
๔. หนาที่ผูตรวจเวรรักษาการณ  
 ๔.๑ ตรวจและสั่งการใหครูเวร  ลูกจางประจําเวร  และยาม  ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ     
                แบบแผนของราชการและคําสั่งของโรงเรียน 
 ๔.๒ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กอง กรม  
                หรือกระทรวงทราบตามกรณ ี
 ๔.๓ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔.๔ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 



 
๕. เฉพาะวันหยุดโรงเรียนที่ตอเนื่องกัน  ใหบันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรไวใน 
    สมุดบันทึกเวรรักษาการณดวย 
๖. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวรทั้ง 
    สองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ2.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ 109 / 2563 
เรื่อง  แตงตั้งครู  พนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการ   ใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย   

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๗ ( ๑ )  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๑๖๒๖ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ  วันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงแตงตั้ง  
คร ูพนักงานราชการ  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ  ดังนี้ 
 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาที่เวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่เวร 

กรกฎาคม 2563 
นางสาววิไลวรรณ           รัตนะ 
นางสาวอาภาพร            ภิระบรรณ 
นางโสภา                     พงศเทพูปถัมภ 
นางสาวพรวลี                สขุสอาด 
นางสาวจันทรา              ตระกูลเศรษฐสิร ิ
นางสาวอรวรรณ            พันธุภัครินทร 
นางสาวณัฐวดี               โพธิจักร 
นางสาวพัชราวัลย           บตุรพรม 
นางสาวอลิษา                ไชยรินทร 
นางสาวชื่นกมล              คงหอม 
นางสาวพรทิวา              สมเนตร 
นางสาวนงคราญ             คําลัยวงษ 
นางสาวสุนทรี                วรีะปรีชา 
นางอาภาภรณ                อริวัน 
วาที่รอยตรีหญิงปริยากร    งามตรง 
นางสาวญาณิศา              ชาญกิจกรรณ 
นางสาวธนิดา                 ไชยสุนทรกิตติ 
นางสาวศิริลักษณ            อภิรมยพฤกษา 
นางสาวณิชานันทน          ศรีโพธิ์ออน 
นางสาวณัฐภรณ             ฉอนเจริญ 
นางสาวเกศิณี                จนัทรครบ 
นางสาวกนกภรณ            โพธิ์เขียว 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

11 
11 
12 
12 
18 
18 
19 
19 
25 
25 
26 
26 
28 
28 

 
 
  



 

รายช่ือผูตรวจเวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่ตรวจเวร 

กรกฎาคม 2563 
นางพัชรา                     ไตรยวงศ 
นางปานทิพย                  สุขเกษม 
นางบุญเยี่ยม                  พิทักษวงศ 
นางสาวภรณกมนส           ดวงสุวรรณ 
นางธัญญา                     สติภา 
นางทัศนีย                     วงคเขียว 
นางสุภาภรณ                 ภูระหงษ 
นางสาวมณทิพย             เจริญรอด 
นางนวรัตน                   นาคะเสนียกุล 
นางสาวชลิตา                บญุรักษา 
นางสาวนฤมล                รบัสง 
นางสาวภัทรนุช              คาํด ี
นางนลินพร                   สมสมัย 
นางสาวจิรา                  จัน่เล็ก 
นางเกษรา                    กองศักดิ์ศรี 
นางสาวอัญชิสา              เหมทานนท 

4 
5 
6 
7 

11 
12 
18 
19 
25 
26 
28 
- 
- 
- 
- 
- 

หนาที่ของครูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ   
๑. ระยะเวลาอยูเวรรักษาการณ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. 
๒. สถานที่อยูเวรรักษาการณ  ณ  หองประชาสัมพันธ 
๓. หนาที่เวรรักษาการณ 
 ๓.๑ รับขาวสารที่มีถึงโรงเรียน 
 ๓.๒ ตองรับผูมาติดตอราชการ 
 ๓.๓ ตรวจการอยูเวรยามของลูกจางประจํา 

๓.๔ ใหคําแนะนํานักเรียน  หรือบุคคลภายนอกที่เขามาใชสถานที่โรงเรียน มิใหกอความเสียหาย 
      แกโรงเรียน  หากบุคคลดังกลาวไมเชื่อฟงใหเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๓.๕ ดูแลทรัพยสินของโรงเรียนมิใหถูกทําลายหรือสูญหาย 
๓.๖ ระวังวินาศภัยและวินาศกรรม  มิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๓.๗ รักษาความสงบเรียบรอยภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓.๘ เมื่อมีขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจเกิดข้ึน   ใหรีบรายงานใหผูตรวจเวรรักษาการณ                  
                และผูอํานวยการโรงเรียนทราบโดยดวน   
 ๓.๙ เชิญธงชาติลงจากยอดเสาในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

๓.๑๐ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๓.๑๑ บันทึกและลงลายมือชื่อการสงและรับมอบเวรในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
 ๓.๑๒ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกการอยูเวรรักษาการณ 
๔. หนาที่ผูตรวจเวรรักษาการณ 
 ๔.๑ ใหมาตรวจเวรรักษาการณระหวางเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.  
 ๔.๒ ตรวจเวรรักษาการณใหปฏิบัติหนาที่ครบถวน 
 ๔.๓ ใหคําแนะนําเวรรักษาการณ 
 
 



 
๔.๔ รายงานขาวดวนหรือเหตุการณที่ไมนาไววางใจใหผูอํานวยการโรงเรียน กองกรม หรือ   
      กระทรวงทราบตามกรณ ี
๔.๕ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 ๔.๖ บันทึกเหตุการณและความเห็นในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 
๕. การแลกเปลี่ยนเวร  ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
  



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่110 / 2563 
เรื่อง  แตงตั้งลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 

---------------------------- 
  เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย โดยอาศัย 
   อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงแตงตั้ง 
   ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในเวลากลางคืน ดังนี้ 
 

รายช่ือผูปฏิบัติหนาที่เวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่เวร 

กรกฎาคม 2563 
นายกําพล             จางจะ 
นายสมศักดิ์           สวนสุข 
นายวัชระ             เตงเจริญสุข 
นายธวัช               แจมแจง 
นายธีรยุทธ           จันทรหอม 
นายสุพัฒนชัย        พงษเกสา 

1,7,13,19,25,31 
2,8,14,20,26 
3,9,15,21,27 

4,10,16,22,28 
5,11,17,23,29 
6,12,18,24,30 

   หนาที่ผูอยูเวรรักษาการณ 
 ๑. หนาที่เวรรักษาการณกลางคืน 
  ๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา  ๑๗.๐๐  น. ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น. ของวันรุงขึ้น 
  ๑.๒ ถาวันรุงขึ้นเปนวันหยุดใหปฏิบัติหนาที่ถึงเวลา   ๐๘.๓๐ น.  และเชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา 
                           ในเวลา  ๐๘.๐๐ น. 

๑.๓ ทําความสะอาดถนนและภายในบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ รดน้ําตนไมประดับในโรงเรียนเวลา ๐๕.๐๐ น. 

  ๑.๕ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 
  ๑.๖ รักษาทรัพยสินของโรงเรียน 

๑.๗ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน  
๑.๘ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 
๑.๙ ใหใชอาคาร ๕  เปนที่นอนในการอยูเวรรักษาการณ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร  
    ทั้งสองฝายและลายมือชื่อผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 

 
 
 
 
  
 



 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

สั่ง   ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที ่ 111 / 2563 
เรื่อง  แตงตั้งลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 

---------------------------- 
 เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินและสถานที่ราชการใหปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบรอย โดยอาศัย 
   อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
   เรื่อง การมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา  และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖   
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงแตงตั้ง 
   ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว อยูเวรรักษาการณในวันหยุดราชการ ดังนี้ 
    

รายช่ือผูปฏิบัติหนาที่เวร 
วันที่มาปฏิบัติหนาที่เวร 

กรกฎาคม 2563 
นางสาวบุญเรือน        บุตรศิร ิ
นางรจนา                 ศิวพฤกพงศ 
นางจันทรทอง           บุตรศริิ 
นางสุทธิวรรณ           เมธาเมลือง   
นางวันเพ็ญ              สุขสมพืช 
นางสาวรัชณีย           ไฝทอง 
นางสาวยุพา             พิมสุวรรณ 
นางสาวณิชา             แสงทอง 
นางสาวทรงพร          อรุณรัมย 
นางสาวอรณัท           รัตนอําภา 
นางละออง               จันทรหอม 
นางสาวทัศนีย           บุญประเสริฐ 
นางสาวธัญญฐิตา       รุงสินธิติวงศ 
นางสาวสุขบัญญัติ      วงศษา 
นางชุลีพร                บุตรศิริ 
 

4 
5 
6 
7 

11 
12 
18 
19 
25 
26 
28 
- 
- 
- 
- 

    
   



   
 หนาที่ผูอยูเวรรักษาการณ 

๑. หนาที่เวรรักษาการณในวันหยุดราชการ 
๑.๑ ใหอยูเวรรักษาการณตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐ น.  
๑.๒ รักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน 
๑.๓ ใหคําแนะนํานักเรียน   หรือบุคคลภายนอกที่เขามาในบริเวณโรงเรียน   มิใหกอความเสียหายขึ้น   
      ในโรงเรียน  หากไมเชื่อฟงใหรายงานใหครูเวรทราบ  หรือเชิญออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑.๔ ระมัดระวังมิใหวินาศกรรมและวินาศภัยเกิดข้ึนในโรงเรียน 
๑.๕ ตอนรับประชาชนผูมาติดตอราชการ 
๑.๖ ใหบริการแกครู อาจารยที่มาอยูเวรรักษาการณ 
๑.๗ ปด - เปด หองสํานักงาน  ทําความสะอาดหองสํานักงาน 
๑.๘ ทํางานในหนาที่รับผิดชอบประจําวันของตนเอง 
๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําสั่งของครูเวรรักษาการณ 
๑.๑๐ บันทึกเหตุการณประจําวันในสมุดบันทึกเวรรักษาการณ 

๒. การแลกเปลี่ยนเวร ตองทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน  มีลายมือชื่อผูแลกเปลี่ยนเวร   
    ทั้งสองฝาย และลายมือชื่อผูตรวจเวร  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงแลกเปลี่ยนได 
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
สั่ง   ณ  วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


